SREDNJA ŠKOLA

MATE BLAŽINE

LABIN, Rudarska 4
Tel.: 052/856-277
E-pošta: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr
Mrežne stranice: www.ssmb.hr

Zapisnik
sa 1. sjednice Vijeća roditelja SŠ Mate Blažine Labin šk.god. 2015./2016.
održane 23. rujna 2015. s početkom u 17.00 sati u Velikoj dvorani za sastanke

Sjednici je prisustvovalo 15 članova od ukupno 23 člana Vijeća roditelja Škole.
Nazočni članovi Vijeća roditelja: Elvis Kubaj, Rosana Hrastnik, Kristina Ružić, Rosana
Milevoj Bembić, Emanuela Šwegon, Davor Smoković, Marijan Belušić, Matija Duić, Dajana
Sišović, Flaviano Tenčić, Vesna Zahila, Alenka Štemberga, Diego Kalac Azra Mulavdić i Josip
Belušić
Odsutni članovi Vijeća roditelja: Gordana Terzić Milevoj, Silvija Šumberac, Patricija
Perusco, Izabel Faraguna, Iride Vidaković, Arialdo Šćira, Fuad Popržanović i Tanja Pucić
Ostali nazočni: Čedomir Ružić – ravnatelj, Irena Crvak – stručni suradnik pedagog, Mirjana
Dobrić – stručni suradnik psiholog
Nakon što je utvrđeno da je na sjednici prisutna potrebna većina, sjednicu je otvorio i
prisutne pozdravio ravnatelj škole Čedomir Ružić i predsjednik Vijeća roditelja Flaviano
Tenčić.
Napomenuo je da je praksa škole da pod točkom razno roditelji mogu postavljati pitanje,
mogu dati prijedloge, primjedbe, iskazati probleme i slično, koji nisu vezani za točke
dnevnog reda.
Predložen je slijedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dnevni red:
Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
Konstituiranje Vijeća roditelja sa novim članovima
Godišnje izvješće za šk.g. 2014./2015.
Godišnji plan za šk.g. 2015./2016.
Školski i strukovni kurikulum za šk. god. 2015./2016.
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.
Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
Zapisnik sa prošle sjednice Vijeća roditelja koja je održana 18. ožujak 2015. jednoglasno je
prihvaćen od strane prisutnih bez primjedbi.
Ad 2.
Konstituiranje Vijeća roditelja sa novim članovima
Predstavili su se međusobno članovi Vijeća roditelja te imenovani članovi Vijeća iz prvih
razreda.
Ad 3.
Godišnje izvješće za šk.g. 2014./2015.
Stručna suradnica Irena Crvak je ukratko prezentirala sadržaj Godišnjeg izvješća za prošlu
školsku godinu 2014./2015. s naglaskom na uspjeh učenika na kraju prethodne školske
godine, izostanke i pedagoške mjere. Upoznala ih je sa uspjesima učenika na natjecanjima,
susretima i smotrama, napredovanjima u zvanja nastavnika i stručnih suradnika. Pitanja ni
komentara nije bilo. Izvješće je usvojeno.
Ad 4.
Godišnji plan za šk.g. 2015./2016.
Ravnatelj je ukratko iznio sadržaj Godišnjeg plana šk.god. 2015./2016. s naglaskom na
prostorne resurse i planove za iduće razdoblje – energetsku obnovu školske zgrade i sanaciju
krova školske radionice kao izgradnju nove pomoćne sportske dvorane i rekonstrukciju
postojeće sportske dvorane, da će se opremiti specijalizirane učionice. Osvrnuo se na plan i
realizaciju upisa i kalendar rada, školski preventivni program. Jednoglasno je usvojen
Godišnji plan.
Ad 5.
Školski i strukovni kurikulum za šk.g. 2015./2016.
Ravnatelj je objasnio sadržaj Školskog i strukovnog kurikuluma za ovu šk.god s naglaskom
na proces samovrednovanja i rada na poboljšanju kvalitete rada škole (razvojni plan 2015.2016.), na izvannastavne aktivnosti, dodatnu i dopunsku nastavu te izborne i fakultativne
programe. Na uvid je dat plan stručnih ekskurzija koji su izradili stručni aktivi s
napomenom da se Strukovni i školski kurikulum već od polovice rujna nalazi dostupan na
mrežnim stranicama škole www.ssmb.hr. Upoznati su sa novim međunarodnim i
nacionalnim projektima u kojima će škola biti uključena u narednom razdoblju. Na upit
roditelja hoće li se i ove godine organizirati dopunski rad odgovoreno je da hoće i da je
polučio bolje rezultate uspjeha učenika. Na kraju jednoglasno je usvojen Školski i strukovni
kurikulum.
Ad 6.
Razno
Pedagoginja je prezentirao novi Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i
prikazao tablicu za izračun izostanaka koji ukoliko su neopravdani moraju biti popraćeni sa
pedagoškom mjerom.
Ravnatelj je pohvalio dosadašnji rad Povjerenstva za kvalitetu. Istaknuo je kako je izvještaj o
samovrednovanju Srednje škole Mate Blažine uzor ostalim školama. Budući da sada u rujnu
ističe mandat aktualnim članovima Povjerenstva za kvalitetu potrebno je imenovati nove
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članove. Prijedlog jednog kandidata za člana Povjerenstva iz reda roditelja utvrđuje se na
sjednici Vijeća roditelja javnim glasovanjem (dizanjem ruku). Za člana novog Povjerenstva
jednoglasno je izabran predsjednik Vijeća roditelja Flaviano Tenčić.
Kućni red škole mora se uskladiti sa svim novim pravilnicima. Ravnatelj je prezentirao
novine u Kućnom redu. Prisutni su jednoglasno podržali prijedlog novog (izmijenjenog i
usklađenog) Kućnog reda.
Ravnatelj škole obavijestio je prisutne glede izbora osiguranja učenika od posljedice
nesretnog slučaja za šk.god. 2015./2016. Na temelju Analize ponuda i uvjeta osiguranja
učenika Vitas investe d.o.o., ovlaštenog posrednika za osiguranje Istarske županije, na
sjednici Školskog odbora održanoj 3. rujna 2015., izabrano je osiguravajuće društvo Euroherc
osiguranje d.d. s godišnjom premijom u iznosu od 27,00 kn po učeniku. Prva polica
osiguranja učenika od posljedica nesretnog slučaja obuhvatila je 324 učenika.
Po završetku cjelokupne prezentacije po svim točkama dnevnog reda ove sjednice roditelji
nisu imali pitanja ni primjedbe.

Sjednica je završila s radom u 19.15 sati.

Zapisničar:
Irene Crvak, prof.

Predsjednik Vijeća roditelja:
Flaviano Tenčić

KLASA: 003-08/15-03/02
URBROJ: 2144-14-01-15-1
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